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Kostel sv. Bartoloměje je zcela prvořadou kosohorskou památkou. Je jakousi „stavební“ kronikou, která 

předbíhá písemnou historii naší osady. My si nedovedeme představit panoráma Kosovy Hory bez jeho siluety a 

zdá se nám přinejmenším hezký. Historikové a architekti jej však považují za druhořadou stavbu, jejíž historická 

hodnota výrazně poklesla poslední barokní přestavbou v letech 1761-62. Naštěstí nám tehdejší stavebníci 

zachovali některé stavební prvky, které jsou nositelé vskutku dávné historie. 

     Výchozí průčelí kostela je pro nás rozhodující, neboť má 3 slohově typická okna nad sebou. Nejspodnější 

okno je románské. Bohužel není klenuté obloukem, má však oboustranně široce rozevřené špalety s úzkým 

otvorem, ve kterém ještě nebývalo sklo, ale měchuřina. Můžeme tvrdit, že nemohlo vzniknout po r. 1230, takže 

původní románská stavba kostelíku či kaple tu mohla být před r.1200. S jistotou můžeme tvrdit, že tento 

románský kostelík byl na místě dnešního presbytáře, obestavěného a upraveného pozdějšími přestavbami. 

     Tam kde se žije, tam se i umírá. Proto musel být kolem této stavby hřbitov či pohřebiště. Zde musíme připustit 

možnost, že tehdejší osídlení mohlo být dočasné, přechodné či krátkodobé, trvalé osídlení musíme datovat až 

písemně doloženým rokem 1272. Právě existence hřbitova je zdrojem dalších důležitých informací, které uvedu 

později. 

     Do konce 12. století přibylo v Čechách velké množství kostelů a klášterů v souvislosti se šířením křesťanství a 

potlačováním pohanských zvyků. Dále v tu dobu nastal rozmach dolování drahých kovů přímo pod přímým 

dozorem královské moci, umocněný přechodem na platbu mincemi místo naturálních dávek. Tehdy se ještě 

panovníci nedělili o politickou moc se stavem panským, můžeme tedy uvést hypotézu, že když kosohorské doly 

na stříbro již tolik nevynášely, prodal Přemysl Otakar II. tuto hornickou osadu společně s ostatními územími 

Vltavského kraje Rožmberkům, potažmo pánům z Landštejna, v našem případě Jindřichu a Připbyslavovi 

(pravděpodobně v pořadí otec a syn). Ve zmíněné době se otevírala ložiska kutnohorská, novoknínská a další, 

přesto páni z Landštejna měli dostatek peněz na to, aby zde vznikl velký gotický kostel. O tom svědčí několik 

skutečností. Především je to nádherné zazděné gotické okno na východním průčelí, které je nad oknem 

románským a další prvky, které zmíním později.  

     Bohatství místního panství rozmnožil syn Připbyslavův a vnuk Jindřichův Vilém. Gotický kostel byl již farní, 

fara byla za hřbitovní zdí v místech dnešního farského dubu, později zde byla i škola v místech  západní části 

dnešní fary. Vznikl ústřední církevně společenský komplex – kostel, hřbitov, fara a směrem k západu rozvíjející 

se osada. Domky byla převážně podél hlavní cesty, zámek a zámecká zahrada vznikly až o 300 let později. 

Zmíněný komplex byl pro člověka raného středověku pilířem ba dokonce smyslem jeho života. Základem byl 

církevní rituál: křest, přijímání svátosti, zvon, svátky, mše, kázání, oslavy a zpěv, pohřeb. Kostel byl pro 

obyčejného člověka monumentální , výzdoba, textilie, svícny, oltáře, obrazy, fresky a další vybavení jej 

povznášelo a posilovalo ve víře. Kostel, jakožto jediná zděná mohutná budova, mu též poskytoval ochranu i skrýš 

pro cennosti v případě ohrožení. 

     Farní kostel je písemně doložen až r.1352, v době Karla IV. Ne že by tehdy vznikl, ale právě se dělal soupis 

všech kostelů z důvodu  placení papežských desátků (dvacetina až pětatřicetina příjmu fary), takže v soupisu je 

poprvé většina tehdejších gotických kostelů. 

     S odvahou amatérského badatele bych tipoval, že velký gotický kostel vznikl těsně po roce 1300. Máme 

k dispozici tři nádherné gotické portály: gotický vstup do presbytáře, gotický boční severní vstup a již zazděný 

jižní zadní vstup ze středověkého hřbitova. Nádherné kružbové gotické okno na východní stěně je sice zaslepené, 

avšak dokazuje, že kostel byl o patro zvýšen nad presbytářem a prodloužen k západu. Gotický kostel musel mít 

gotickou klenbu, z níž se bohužel nedochovalo vůbec nic. Ze severní strany přiléhala ke kostelu zvonice, přibližně 

v místech dnešní věže. Stavby kostelů prováděly pověřené hutě, pravděpodobně milevská, či písecko-zvíkovská.  

 

V současné době roste význam regionálních kulturních památek a vycházejí nová 

historická díla, která se snaží „pokropit zapadlou a tabuizovanou historii živou 

vodou“. 

     Kosova Hora má 8 evidovaných kulturně-historických památek, které mají 

popsanou historii, ovšem nejméně sto let opisovanou ze stejných zdrojů. (např. se 

můžeme dočíst, že kosohorský zámek má tři křídla a je uzavřen ze čtyř stran.) 

V poslední době však došlo k překonání starých pravd a k překročení hranice, že 

před písemným záznamem není historie, o které by se dalo hovořit na úrovni. Jsme 

však svědky toho, že archeologický průzkum na prčickém náměstí posouvá dosud 

psanou historii aspoň o sto let dozadu. Pro tento článek byl hlavním zdrojem text 

historika Prof. PhDr. Petra Sommera Kostely na Sedlčansku, dále to byl nově 

objevený plán centra Kosovy Hory z roku 1727 a různé články z nových 

historických pramenů. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

se započalo o 7 let později). 

     Konec 14.století a husitské války, pravděpodobně i konec těžby a hospodářská i rodinná krize rodu Vítkovců, 

to vše znamenalo úpadek osady i kostela.  

     Poměrně klidné doby vlády Karla IV., zaručující prosperitu církve, se postupně proměnily v kritické období 

husitských válek a následovného, dvěstě let trvajícího, horlivého protestanství. Kosova Hora byla na čas připojena 

k Červenému Hrádku. Ten vlastnil Heřman z Říčan, který dne 3.října 1400 založil u kosohorského kostela druhé 

oltářnictví. Nově jmenovaný kaplan Petr byl povinen sloužit každý týden 4 mše za spásu Heřmanových rodičů 

Otíka a Anny – dvě v kosohorském kostele a dvě v hrádecké kapli. Páni z Říčan pak získali i Kosovu horu na 

dalších 200 let. Brzy se odklonili od katolické církve s stali se horlivými stoupenci učení Jana Husa. Osadníci pak 

byli nuceni přiklonit se ke stejné víře, kterou měl jejich pán. 

     Po roce 1416 osiřela kosohorská tvrz a panstvo sídlilo na Hrádku. Kostel, fara a okolní hřbitov však s jistotou 

sloužily svému účelu. Hřbitov měl odhadem pouhých 600 m
2
 a pohřbívalo se na něm téměř 500 let. Již tehdy 

nestačil a byly na něm dvě kostnice –„stará“ a „nová“. Tam byly ukládány kosti až do počátku 18.století. Gotický 

kostel nebyl pravděpodobně nijak zvětšován ani přestavován. Koncem 15.století se hrádecké panstvo vrátilo do 

Kosovy Hory. Původní tvrz zchátrala, takže musela být buďto opravena, osobně se však domnívám, že již v té 

době byl vyklizen prostor od kostela k náměstí           a „nová tvrz“ se začala budovat před potokem. Od hřbitovní 

zdi pak vedla zeď zámecká. 

     Zároveň se zde objevují Židé, vzniká postupně synagoga a židovský hřbitov. Říčanští páni bohatnou, budují 

renezanční zámek, jsou patroni kostela, Jan z Říčan nechává v kostelní zvonici ( na místě dnešní věže) instalovat 

v r. 1576 krásný zvon o hmotnosti 244 kg. Jak se tam vešel vedle památného zvonu Bartoloměje z r.1532 o 

neuvěřitelné hmotnosti 857 kg a jak znělo jeho vyzvánění, tak o tom si můžeme nechat jenom zdát, neboť oba 

padly za oběť válečné litici I.světové války. 

     Zbývá dodat, že památný zvon Bartoloměj byl také odlit za Jana z Říčan, nejvýznamnějšího kosohorského 

pána, stavitele zámku a hejtmana Vltavského kraje, zemského sudího království českého, který zveleboval naší 

osadu a okolí v létech 1529-1577, tedy téměř půlstoletí. 

  

 S určitostí víme, že na hřbitově byly další dvě malé stavby, možná 

již z doby románské. Tzv. stará kostnice byla přímo      u jižní zdi 

presbytáře a v jihovýchodním rohu hřbitova nad potokem byla 

kaple sv.Jáchyma a sv.Panny Barbory – patronky místních horníků. 

(To je další důkaz hornického původu osady). V roce 1727 je tato 

kaple zapsána jako „nová kostnice“. 

     Zde je nutno připomenout, že ke kosohorské farnosti náležel 

Hrádek, později zvaný Červený. Tím se zvýšily příjmy farnosti a 

hrádecké panstvo mohlo rozhodovat o volbě plebána kosohorského 

kostela. Prvním doloženým místním plebánem (farářem) byl roku 

1352 Znata. O velikosti kostela svědčí skutečnost, že kaplan byl 

oltářník u oltáře sv.Markéty a byl opatřen bohatým důchodem. 

     V této době koupil hrádecké panství Šimon Bohuslav z Roztok, 

který po smrti faráře Znaty v r.1367 chtěl rozhodovat       o 

jmenování nového plebána. Kosohorští páni Mutina z Kosovy Hory 

a Jan řečený Němček však dosadil do této funkce duchovního 

šlechtického původu Litolda ze Šprymberka. To určitě svědčí o 

výstavnosti kosohorského kostela. (V té době byl Sedlčanský kostel 

pravděpodobně menší, s výstavbou současného chrámu sv. Martina 

se 



     Jeho syn dal zhotovit do kostela nejcenější sakrální předmět - křtitelnici. Cínová nádoba je z roku 1590, má 

znak pánů z Vrtby (troje parohy) a pánů z Říčan (srdcovitý trojlist). Ukázka části popisovaného pásku: „ 

VIDIELANA DO CHRAMV PANE ZA VROZENEHO PANA HANVSSE Z RICAN A NA WOGKOWIE“. 

     O konci slávy rodu pánů z Říčan bylo již několikrát v tomto listu psáno. Konfiskace majetku a následná 

rekatolizace, vyhnání posledního protestantského kněze Jana Marxia Horažďovického (proslulého básníka a 

spisovatele) a staleté kupčení s konfiskovaným majetkem, znamenalo pro městečko téměř zánik. Vše dovršila 

třicetiletá válka, požáry, hladomory a morové rány. Malý hřbitov kolem gotického kostela již nestačil ani pro těch 

pár zbylých osadníků. Berní rula kraje Vltavského z roku 1654 vykazuje v Kosově Hoře 13 hospodářů,                 

8 chalupníků a 4 domkáře.(Uváděli se jen dospělí muži, ženy a děti se nezapočítávaly). 

     Koncem 17.století vznikalo pohřebiště pro morem zemřelé na stráni u dnešního Dolejšího rybníka. Patrně 

zámožnější pobožná vdova nechala zde zbudovat dřevěnou kapličku jako zárodek budoucího hřbitova.  

     Starý hřbitov kolem kostela postupně zanikl, rozbourána byla i kaple, zanikla kostnice a do Kosovy Hory 

„vtrhlo“ baroko. Na novém hřbitově byla postavena kaple sv. Michaela archanděla a zeď od rybníka k márnici. 

Vše nasvědčuje tomu, že původní hřbitov byl jen „pod kaplí“, tj., že nejprve se rozšiřoval „nad kaplí“ a až ve 20. 

století vznikla východní část „za márnicí“.  

     Kosova Hora se stala městem roku 1744 a bohatý místní krutovládce Václav Vojtěch Karvínský z Karvíně, 

sídlící na místním zámku, shromažďoval prostředky na zásadní přestavbu gotického kostela a výstavbu věže. 

      Karvínský se svou ženou nashromáždili značné jmění. Jejich manželství bylo však bezdětné. Poddaní trpěli 

krutou robotou i případnými tresty. Již tehdy zavedl peněžité dávky místo naturálií a dlouholeté splátky. Nutno 

připomenout, že na rozdíl od cizácké šlechty sídlil přes 40 let na svém kosohorském zámku a jistě měl veliký 

podíl na tom, že Marie Terezie povýšila Kosovu Horu na město 13.7.1744. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

postavena nová (současná) fara, což byla na tu dobu stavba opravdu luxusní a předimenzovaná. Město mělo tehdy 

16 sedláků na gruntech a 9 chalupníků – Židé pod farnost logicky nespadali. Dá se smutně konstatovat, že celý 

vršek kostela i zvonice byl stržen, aby mohlo dojít k podstatnému zvýšení, nikoliv k rozšíření chrámu. Na 

několikrát zmíněné východní stěně přibylo nejvýše položené okno barokní, nad zaslepeným gotickým a nejníže 

položeným románským oknem. Tento typ barokního okna se nazývá okulus – volské oko. 

     K jedinému rozšíření půdorysu došlo přístavbou sakristie na severní straně. Jistě z okázalosti si Karvínští 

nechali v patře zbudovat oratoř s odděleným vchodem, což byla místnost pro šlechtické patrony kostela, aby se 

oddělili i při bohoslužbě od poddaných. Já ještě pamatuji branku v zámecké zdi (dnes je tam uzavřený otvor na 

dvůr restaurace), kudy chodili zámečtí páni do kostela. 

     Hlavní částí přístavby byla věž, tak jak jí známe dnes, která má výšku asi 25 metrů. Zatím nevíme, zdali na ní 

byly od počátku hodiny, víme však, jaké tam byly zvony. Především obrovitý Bartoloměj z roku 1532 o 

hmotnosti 857 kg, průměru 112 cm a výšce 103 cm s pletencovými uchy a dvouřádkovým popisovým páskem, 

letopočtem 1532 a dalšími reliéfy sv. Jakuba a sv. Pavla. Druhým zvonem (též od Jana z Říčan) byl 244 kg vážící 

„malý Bartoloměj“ z roku 1576, zhotovený K. Bellmannem v Praze o průměru 77 cm a stejné výšce. Ten byl 

přelitý r. 1833, pravděpodobně praskl. Později přibyl „poledňák“ o hmotnosti 120 kg. Jak již bylo zmíněno, 

všechny tři zvony byly za I. světové války rekvírovány a přetaveny na kanony. 

     Pozdně barokní přestavba kostela zcela smazala starobylý ráz chrámu.  Zůstala jen podvěžní kaple s křížovou 

hřebínkovou klenbou a gotickými vstupy, která je však mimo chrámovou loď. Celkově lze současný vzhled 

hodnotit jako „chudé baroko“ bez typických volut a bohatě tvarovaných říms, bez různorodého členění prostoru, 

bez dovnitř zakřivených či vydutých částí, vyvolávajících dojem pohybu hmoty. 

     Stejně kriticky se odborníci vyjadřují k vnitřku chrámu. Jedná se spíše o „halu“, která nemá vůbec tvarovaný 

strop, kněžiště není odděleno triumfálním obloukem od lodi, obě části jsou plochostropé, což je rarita v širokém 

 Plánek z roku 1727 ukazuje, jaký půdorys měl gotický kostel a 

přilehlé objekty. Již v této době baroko téměř končilo a Kosova 

Hora neměla žádnou významnou barokní stavbu. První takovou 

stavbou byla hřbitovní kaple z r. 1731, následovala výstavba 

nové synagogy kolem r. 1740 a teprve před r. 1760 se začala 

připravovat přestavba kostela.  

     Manželům Karvínským se přisuzují obě barokní sochy- sv. 

Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. Socha sv. Jana 

Nepomuckého je však zakreslená na náměstí před zámkem již 

v roce 1727, a to tu Karvínští ještě nebyli. Manželé byli velmi 

pobožní, a tak jistě usilovali o věčnou spásu výstavbou či 

přestavbou Kosohorského kostela. Vše se uskutečnilo během let 

1761 a 1762, v době, kdy na staré kosohorské faře byl farář 

Votava. Pravděpodobně došlo nejdříve ke zbourání větší části 

hřbitovní zdi, staré fary, staré školy, staré kaple a kostnice. Byla 



okolí. Také okna jsou nejjednoduššího tvaru bez typického barokního oblého zakřivení. Jako klad lze hodnotit jen 

přehlednost prostoru ze všech míst a dobrou akustiku. 

     Nezjistil jsem, kdo přestavbu prováděl, určitě to však nebyla stavební specializovaná huť, v té době byly již i 

v menších městech stavební firmy. Zbývá dodat, že hlavní vchod byl přesunut na západní stěnu, zvýšena byla i 

kruchta a pravděpodobně zde byly instalovány varhany. 

     Od té doby nedošlo na kostelu ani faře k žádným stavebním změnám, nepočítáme-li drobné modernizační 

úpravy. Měnil se však vnitřek či vybavení sakrálními předměty. Např. nynější podoba oltáře je z r. 1870, výzdoba 

oken je z konce 19. století, křížová cesta a obložení zdí je až z počátku 20. století. Současné věžní hodiny 

pocházejí z roku 1887 a zakoupila je městská rada z „pivního krejcaru“, což byl podobný poplatek jako je dnes 

z hracích automatů. Pravděpodobně jej platili hostinští, možná i zámecký pivovar, který vlastnil baron Mladota. 

Za hodiny a cimbály bylo zaplaceno celkem 655 zlatých, což byla stejná suma, jakou v té době dali hasiči za 

moderní samosací stříkačku. Pamatuji si, že koncem 50. let byly zcela nečitelné, nebyly vidět ani hodinové 

ručičky. Po úspěšné renovaci před padesáti lety, kdy byly snad i pozlaceny(?) ciferníky a ručičky, máme skutečně 

hezké věžní hodiny. 

Velmi cennými sakrálními předměty jsou kromě starobylé křtitelnice též monstrance z roku 1689 a mešní roucho. 

Barokní kazatelna pamatuje ještě gotický kostel těsně po r. 1700. Předpokládám, že vše zakoupil rod Halánků, 

neboť na monstranci je nápis „Wencesaus et Anna Halanek in Honorem S: Bartolomei obtulit“. 

     Fasáda kostela je v současné době ve špatném stavu. Nejstarší výzdobou jsou psaníčková sgrafita na západní 

stěně, opravovaná počátkem 60. let minulého století. na severní stěně lodi již nebyla sgrafita dokončena, východní 

stěna je sice celá vyzdobená touto štukatérskou technikou, psaníčka jsou však již zašlá. Poslední byla opravována 

věž, což bylo počátkem 90. let 20. století. Je naším vroucím přáním, aby se našli odborníci i finance, kteří by 

zvelebili i prozkoumali tuto naší největší starobylou památku.                               Mgr. Jiří Němec, kronikář obce 

      

 


